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Κι όμως η Άννα ήθελε να τον αφήσει μόνο του να παγώνει σ’ ένα σκοτεινό και
παγερό μέρος χωρίς το ζεστό και φιλικό σπιτάκι της οικογένειας Γουίλσον,
στο όμορφο μα παγερό Εδιμβούργο. Η Άννα μεγάλωσε και σε δυο μέρες θα
πήγαινε γυμνάσιο. Ο Μού-Βου, το πρώτο της αρκουδάκι, έπρεπε να φύγει «να
πάει  στο  παρελθόν  της,  να  το  ξεχάσει».  Έπρεπε  να  φύγει,  να  πάει  στη
Σκουπιδούπολη,  όπως έλεγε η μικρή αδελφή της Άννας. Όμως αυτός δεν
ήθελε να πάει πουθενά.  Αυτός την είχε μεγαλώσει, την είχε γεμίσει ελπίδα,
χαρά, αναμνήσεις και τώρα αυτή τον πετάει έξω, μακριά από όλους και από
όλα.

Η μέρα έφτασε και  o μπαμπάς κατέβασε την τεράστια κούτα με τα παλιά
παιχνίδια της Άννας  στην είσοδο του σπιτιού, από την σκάλα. Ο Μού-Βου
είχε να την κατεβεί αυτή τη σκάλα εδώ και πολύ καιρό, από τότε που η Άννα
τον έπαιρνε μαζί της στις εκδρομές με το σχολείο, στα μεγάλα ταξίδια με την
οικογένειά της. Τότε πάντα ξαναγυρνούσε πίσω με το χέρι της Άννας να τον
κρατά. Όμως τώρα φοβόταν ότι δεν θα ξαναγυρνούσε στο  σπίτι του ποτέ.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα των άλλων παιχνιδιών ήταν άχρηστος πια. «Αντίο
Άννα!», φώναξε λυπημένα καθώς το αυτοκίνητο χάθηκε στην στροφή.

Τα άλλα παιχνίδια τον καθησύχασαν λέγοντας ότι  θα είναι  μαζί του εκεί που
θα πάνε και ότι σίγουρα θα βρεθεί  κάποιο άλλο κορίτσι σαν την Άννα να τον
πάρει μαζί της. Μόλις έφτασαν στον γειτονικό  παιδικό σταθμό, ο μπαμπάς
κατέβασε   την   κούτα  με  τα  παιχνίδια.  Ο  Μού-Βου  έμεινε  μέσα  στο
αυτοκίνητο. Αναρωτιόταν αν η Άννα το μετάνιωσε και αν θα τον έπαιρνε πίσω
ή αν θα τον πήγαιναν στα σκουπίδια τελικά.
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Με αυτήν την ερώτηση στο μυαλό να τον βασανίζει, χάζευε τη θέα από το
παράθυρο  του  αυτοκίνητου.  Η  εικόνα  του  όμορφου  Εδιμβούργο  με  τα
σπιτάκια,  τις  γεφυρούλες  και  τα  κάστρα τον έκανε  να ξεχνιέται.  Όταν οι
γονείς της Άννας κατάλαβαν ότι το αρκουδάκι είχε ξεχαστεί στο αυτοκίνητο,
το χάρισαν σ’ ένα άπορο παιδάκι. Εκείνο το άρπαξε με λαχτάρα και άρχισε να
παίζει μαζί του. Μετά από πολύ καιρό ο Μού-Βου ήταν και πάλι χαρούμενος!



Δυστυχώς η χαρά αυτή δεν κράτησε για πολύ, καθώς το παιδί τον ξέχασε σε
ένα παγκάκι. Τότε ήταν που ένα μεγάλο Λαμπραντόρ τον βρήκε και τον πήγε
στην νεαρή αφεντικίνα του. Εκείνη τον έβαλε σ’ ένα κλουβί μεταφοράς ζώων
μαζί με τον σκύλο, πήρε μία βαλίτσα και πριν το καταλάβει ο Μού-Βου έφτασε
στο  αεροδρόμιο  της  Μαδρίτης  και  από  εκεί  στην  Πλάθα  Μαγιόρ.   Εκεί
στραβοπάτησε και βρέθηκε σ’ έναν υπόνομο. Ανέβηκε μια σκάλα και βρέθηκε
σ’ένα τούνελ. Στο τέλος του τούνελ, αντίκρισε μπροστά του μια πόλη γεμάτη
σκουπίδια. Τότε ήταν που ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του.
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Όμως η χαρά  του διαλύθηκε,  όταν  άρχισαν  να εμφανιζονται  μπροστά  του
μαχαίρια  και  πιρούνια  .  Ήταν  ο  Μαχαιρονοπιρουνοχέρης  ο  φόβος  και  ο
τρόμος των κάτοικων της περιοχής. Τον χαιρέτησε  και τον έδιωξε. Ο ήρωάς
μας έκανε να φύγει μα μία φωνή λίγο πιο δίπλα τού είπε να κρυφτεί.  Έτσι
μπήκε  μέσα  στο   τεράστιο  σκοτεινό  τούνελ   και  κρύφτηκε  εκεί.  Μόλις  ο
Μαχαιρονοπιρουνοχερης έφυγε,  ο Μού-Βου γνώρισε όλους τους κατοίκους
της  Σκουπιδούπολης  και  έγινε  φίλος  με  την  ριψοκίνδυνη  πριγκίπισσα
Καρπουζάρια, την φωνούλα που τον βοήθησε.

 Η Καρπουζάρια  του έδειξε  την πόλη  που ήταν πιο  όμορφη από ό,τι  την
περίμενε ο ήρωάς μας. Από εδώ και πέρα αυτό θα ήταν το σπίτι  του. Οι
πρώτες μέρες σε αυτό το μέρος βέβαια τον έκαναν να νοσταλγεί περισσότερο
τη ζωή στο Εδιμβούργο, μα με τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη των φίλων και
της Καρπουζάριας όχι μόνο ξεπέρασε την Άννα, αλλά οργάνωσε και μια ομάδα
για να σταματήσουν την κακή συμπεριφορά του Μαχαιρονοπιρουνοχέρη προς
τους κατοίκους της Σκουπιδούπολης.
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